Udlånsrente og repræsentativt eksempel på beregning af kreditomkostninger på
Danske Lån
Gældende rentesatser på Danske Lån
40.000,00 kr.

Hovedstol
Løbetid i år

5 år

Stiftelsesomkostninger:
Stiftelsesprovision 2 % min. 500 kr.
Etableringsgebyr

Stiftelsesomkostninger til andre end banken:

800,00 kr.
1.000,00 kr.

1.800,00 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.

Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København

Stiftelsesomkostninger i alt:
Samlet kreditbeløb

1.800,00 kr.
38.200,00 kr.

Tilbagebetaling
Månedlig ydelse
Antal ydelser

865,77 kr.
60

Udlånsrente (renten er variabel)
Årlig rente
Debitor rente (Inkl. renters rente)
Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 2)

10,90 %
11,354 %
13,6

Årlig rente i procent:
9,00 – 15,10
Debitorrente i procent:
9,31 – 15,98
Årlige omkostninger i procent (ÅOP) udgør 11,5- 18,8
Ved samlet kreditbeløb 40.000 kr. og løbetid på 5 år.
Pris for Danske Konto 0 kr. til 30 kr. pr. kvartal
Etableringsomkostninger: Stiftelsesprovision 2 pct.
min.500 kr. og ekspeditionsgebyr 1.000 kr.
Ingen omkostninger til sikkerhed.
Danske Lån forudsætter, at du er tilmeldt Danske
Banks kundeprogram.
Dette eksempel er alene vejledende og er betinget
af at der ikke sker ændringer i løbetiden.
Udlånsrenten for Danske Lån fastsættes inden for
det rentespænd banken for tiden anvender for
denne kredittype.

Samlede omkostninger i forbindelse med lånet
Renter i lånets løbetid
Stiftelsesomkostninger
Kundepakkegebyr i løbetiden 5 år 1)
Samlede omkostninger i alt

11.941,86 kr.
1.800,00 kr.
0,00 kr.

Samlet beløb der skal betales
Det samlede kreditbeløb
Stiftelsesomkostninger i alt
Renter i lånets løbetid
Kundepakkegebyr i løbetiden 5 år 1)
Samlet beløb der skal betales i alt

38.200,00 kr.
1.800,00 kr.
11.941,86 kr.
0,00 kr.

13.741,86 kr.

Rentesatsen i eksemplet er udtryk for et
repræsentativt eksempel på den rente, som banken
tilbyder, hvorfor rentesatsen ikke nødvendigvis er
udtryk for den rente, som vi kan tilbyde dig. Renten
vil således ofte være højere eller lavere end den i
eksemplet oplyste.

Årlig omkostning i procent
Kundepakke pris,
pr. kvartal 1)

0 kr.

60 kr.

75 kr.

90 kr.

120 kr.

ÅOP
100% udnyttelse

13,6%

14,7%

15,0%

15,3%

15,9%

2)

51.941,86kr.

Før vi tilbyder lån og kredit skal vi vurdere din
økonomi.
.
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